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1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 
 

1.1 Tunnistetiedot 

 

Kunta   KOUVOLAN KAUPUNKI 

Alueen nimi  Kaaritie (21/007) 

  Asemakaava koskee kaupunginosan 21, Kuusankoski 
Keltinkosken koskitilaa 

Asemakaavan muutos koskee kaupunginosan 21, 
Kuusankoski kortteleita 13, 509 ja 501 sekä puisto- ja 
katualueita  

Asemakaavan muutoksella muodostuvat kaupunginosan 
21, Kuusankoski korttelit 13, 501, 509, 620, 621, puisto-, 
lähivirkistys-, katu- ja vesialueet. 
 

Laatija   Kouvolan kaupunki 
Asuminen ja ympäristö / Kaupunkisuunnittelu 

 

 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS nähtävillä 20.5.-22.6.2020 

  Ilmoitus kaupungin virallisessa ilmoituslehdessä           
ja kaupungin internet-sivuilla  20.5.2020 

 

Valmisteluvaiheen kuuleminen   

Kuulutus ilmoituslehdessä  14.10.2020 

Kaavaluonnoksen nähtävilläolo  14.10.-16.11.2020 

 

Tekninen lautakunta   9.2.2021 

Kuulutus ilmoituslehdessä  x.x.xxxx 

Julkinen nähtävilläolo  x.x.-x.x.xxxx 

 

Hyväksyminen  

Kaupunginhallitus   x.x.xxxx 

Kaupunginvaltuusto  x.x.xxxx 
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1.2 Kaava-alueen sijainti 

Suunnittelualue sijaitsee Kouvolan Kuusankosken kaupunginosassa Kaaritien, Helsingintien, 
Ellintien, Pappilanraitin ja Kymijoen välissä ja siihen kuulu julkista puistoa, rakentamattomia 
pien- ja rivitalotontteja sekä Kouvolan Vesi Oy:n pumppaamon alue. Alueen poikki virtaa 
Maunukselanpuro. Pohjoisessa ja etelässä suunnittelualue rajautuu pientalotaloalueeseen, 
idässä Kymijokeen ja lännessä ennen valtatienä toimineeseen Helsingintiehen. 
Kaavamuutosalueen laajuus on noin 11 hehtaaria. 

 
Kuva 1. Kaava-alueen sijainti Kuusankosken kaupunkikeskustan yhdyskuntarakenteessa. 

 

1.3 Kaavamuutoksen tarkoitus ja perustelut 

Asemakaavan muutos on tullut vireille Kouvolan kaupungin aloitteesta vuonna 2020. 
Asemakaavan muutos sisältyy vuoden 2021 kaavoituskatsauksessa esiteltyihin kaavoituksen 
työohjelman kohteisiin.   

Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on päivittää alueen asemakaava vastaamaan 
Rantapuiston osalta vuonna 2018 valmistuneessa puiston yleissuunnitelmassa ja sen jälkeen 
laadituissa tarkemmissa suunnitelmissa esitettyjä ratkaisuja. Lisäksi kaavamuutoksen 
tarkoituksena on mahdollistaa jo rakennetun infran tehokas hyödyntäminen tutkimalla 
täydennysrakentamisen mahdollisuuksia Kaaritien eteläpuolella. Muiden suunnittelualueella 
olevien virkistysalueiden osalta asemakaava ajanmukaistetaan. Alueen eteläosan pien- ja 
rivitalokortteleiden osalta kaavamuutoksen tavoite on tarkistaa niiden sisältö ja rajaukset. 

1.4 Asemakaavan liiteasiakirjat 

Liite 1. Ote ajantasa-asemakaavasta 
Liite 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) 
Liite 3. Asemakaavan seurantalomake 
Liite 4. Maanomistuskartta 
Liite 5. Korttelisuunnitelma ja puiston yleissuunnitelma 
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1.5 Kaavahankkeeseen liittyvät selvitykset 

• Kuusankosken yleiskaava 2020, Rakennus- ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaat 
kohteet sekä muinaismuistot / Kuusaa (Liite 4.1.) 

• Kuusankosken kaupungin kaavoitus ja rakennusperintö, inventointi 2013–15 
• Kuusankosken arvokkaiden luontokohteiden selvitys, Luontoselvitys Kotkansiipi, 2009 
• Kouvolan meluselvitys, WSP Finland Oy, 2016 
• Kuusankosken keskustan länsiosan maaperän rakennettavuusselvitys, 

Insinööritoimisto Geotesti Oy, 1999. 
• Kuusankosken Rantapuisto, karttakysely, Kouvolan kaupungin kaupunkisuunnittelu, 

2017. 
• Kymijoen pilaantuneet sedimentit, kunnostusvaihtoehdot, Kuusaansaari - Keltti, 

Ramboll Finland Oy, 24.4.2009 
• Kuusankosken Rantapuiston ideakilpailu, 2017 
• Betonisten voimajohtopylväiden kuntotutkimus, Insinööritoimisto Suunnittelukide Oy, 

22.8.2013 (pylväs 8) ja 14.8.2019 (pylväät 7, 9 ja 10)  
• Betonisten voimajohtopylväiden perustuksia on selvitetty vuonna 2017 ja korjaamista 

vuonna 2018 (Insinööritoimisto Suunnittelukide Oy). 
• Kuusankosken Rantapuiston yleissuunnitelma, Maisema-arkkitehtitoimisto Näkymä 

Oy, 2018. 
• Pallokentän korttelin ideasuunnitelma, Serum Arkkitehdit Oy, 2018 
• Maunukselanpuron luontoselvitys, Luontoselvitys Kotkansiipi Oy, 2020 

 

2 TIIVISTELMÄ 

2.1 Kaavaprosessin vaiheet 

Asemakaavan muutos on tullut vireille Kouvolan kaupungin aloitteesta vuonna 2020. 
Asemakaavan muutos sisältyy vuoden 2020 kaavoituskatsauksessa esiteltyihin kaavoituksen 
työohjelman kohteisiin. Kaupunki suunnittelee Rantapuistoon mittavaa kunnostamista, joka 
vaatii vanhan asemakaavan ajantasaistamista. Samalla on tarkoituksenmukaista tutkia myös 
täydennysrakentamisen mahdollisuuksia Kaaritien eteläpuolelle. 
 
Kaavahankeen vireilletulosta oli ilmoitus kaupungin virallisessa ilmoituslehdessä Kouvolan 
Sanomissa, ilmoitustauluilla ja internetissä 20.5.2020. Kaavan osallistumis- ja 
arviointisuunnitelma oli nähtävillä 20.5.-22.6.2020 välisen ajan ja siitä pyydettiin alueen 
toimijoilta ja muilta osallisilta sekä viranomaisilta palautteet. Osallistumis- ja 
arviointisuunnitelmasta annettiin yhteensä kuusi (6) palautetta, joista viidessä pyydettiin 
huomioimaan erityisiä asioita.  
 
Valmisteluvaiheen kuuleminen tapahtui 14.10.-16.11.2020, jolloin kaavaluonnos ja siihen 
liittyvä muu materiaali olivat nähtävillä. Valmisteluvaiheen kuulemisesta oli ilmoitus 
kaupungin virallisessa ilmoituslehdessä Kouvolan Sanomissa sekä Kouvolan kaupungin 
verkkosivuilla 14.10.2020. Kuulemisesta lähetettiin tiedote sekä lausuntopyyntö 
viranomaisille ja muille vastaaville tahoille sekä ilmoitusta erikseen vireilletulovaiheessa 
pyytäneille asukkaille sähköpostilla 14.10.2020. 
 
Kaavaehdotuksen käsittelyvaiheet täydennetään myöhemmin. 
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2.2 Asemakaavan sisältö 

Asemakaava pitää sisällään Kuusankosken Rantapuisto nimisen puiston, 
Maunukselanpuronpuisto nimisen lähivirkistysalueen, Maunukselanpuron sekä Kymijoen 
vesialueet, korttelit 13, 501, 509, 620, 621 sekä niihin liittyvät katualueet. 

Kortteli 501 on merkitty Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialueeksi 
(AR) ja korttelit 509 ja 620 erillispientalojen korttelialueiksi (AO). Korttelissa 509 on kaksi 
tonttia ja korttelissa 620 on kuusi tonttia. Kortteli 621 on merkitty asuinpientalojen 
korttelialueeksi (AP). Kuusankosken Rantapuisto on merkitty puistoksi (VP), 
Maunukselanpuronpuisto lähivirkistysalueeksi (VL) ja Kymijoen ranta sekä Maunukselanpuro 
vesialueiksi (W). Sekä puistoon että Kymijoen vesialueelle saa sijoittaa erilaisia puiston 
toimintaan liittyviä rakennuksia ja rakennelmia. Lisäksi kaava-alueen keskelle on merkitty 
kortteli 13, yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alue (ET). 
Kaavan sisältö on kuvattu tarkemmin tämän selostuksen kohdassa 5. 

 

2.3 Asemakaavan toteuttaminen 

Kaaritien asemakaavamuutos hyväksytään kaupunginvaltuustossa ja se ohjaa ja tarkentaa 
alueen maankäyttöä. Asemakaavamuutos valmistuu hyväksymismenettelyyn keväällä 2021 
ja siihen liittyvät kortteleita koskevat toteuttamissuunnitelmat voidaan käynnistää heti kaavan 
tultua lainvoimaiseksi. Katujen ja yleisten alueiden suunnitelmat hyväksytään Teknisessä 
lautakunnassa ja kortteleiden osalta niiden toteuttamisen suunnittelua ja toteuttamista ohjaa 
Rakennusvalvonta. 

 

3 LÄHTÖKOHDAT 
 

3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 

3.1.1 Alueen yleiskuvaus 
Noin puolet suunnittelualueesta on viljelyksessä olevaa avointa peltoa. Suunnittelualueen 
keskellä on Kouvolan Veden punatiilinen pumppaamorakennus, jota ympäröivä alue on 
aidattu. Muu osa suunnittelualueesta on alueen halkaisevan Maunukselanpuron ja Kymijoen 
reunapengertä ja vanhaa hedelmäpuuviljelmää. Alueen eteläosassa on suurehko pientalo 
talousrakennuksineen.  

Alueen pohjoispuolella sijaitsee pääasiassa 60-luvulla rakennettujen pientalojen 
muodostama asuinalue ja itäpuolella Kymijoki. Eteläpuolella alue rajautuu pientaloalueeseen, 
Aronpeltoon, jonka rakennuskanta on hyvin vaihtelevan ikäistä. Alueen länsipuolella on 
vilkasliikenteinen Helsingintie, jonka takana on kaupallisten palvelujen aluetta. Kaaritie ja 
Ellintie ovat tonttikatuja, joiden liikenne on vähäistä. Kaava-alueen sisällä ei ole 
pumppaamoon kulkevaa ajoyhteyttä lukuun ottamatta muita ajoväyliä. Pumppaamolta 
Maunukselanpurolle kulkee sorapintainen puistoraitti, mutta muuten alueella kuljetaan 
kapeita tallautuneita polkuja pitkin. Matonpesupaikalla on muutama autopaikka. 

Alueen poikki kulkee jonkin verran johto- ja putkilinjoja. Tärkeimmät linjat ovat 
pääjätevesiviemäri- ja vesijohtolinjat, jotka molemmat kulkevat alueen keskiosan läpi pohjois-
etelä suunnassa kahdessa eri kohtaa. 
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3.1.2 Maisema 

3.1.2.1 Maisema- ja kaupunkikuva 

Suunnittelualueen maisema on vehreä ja pääosin avoin ja tasainen. Kymijoki ja 
Maunukselanpuro muodostavat alueen tärkeimmät maisemalliset elementit ja betoniset 
voimajohtopylväät merkittävimmät maamerkit. Alueen itäosan pellon avoimuus on 
maisemakuvan ja alueella avautuvien näkymien kannalta merkittävä maisemaelementti. 
Maunukselanpuron ja Kymijoen liitoskohta muodostaa maiseman solmukohdan, jota 
nykyinen vanha kivisilta vahvistaa. Pumppaamon eteläpuolelle istutettu puoliavoin koivikko ja 
Maunukselanpuron sekä Kymijoen rantapenkereen rehevä kasvillisuus luovat muuten 
laajaan maisematilaan vaihtelevuutta ja pienipiirteisyyttä. Alueen länsipuolen peltoaukeilla ei 
ole samanlaista maisematilallista merkitystä, kuin rannassa olevilla avoimilla alueilla johtuen 
Helsingintien länsipuolen suurimittakaavaisesta rakentamisesta, heikkolaatuisesta 
kaupunkikuvasta ja avautuvien näkymien laadusta.  

 
Kuva 1. Pellon yli avautuva näkymä pumppaamolle johtavalta ajotieltä kohti Kuusankosken keskustaa. Kaava-alueen 
itäraja on kuvassa näkyvän voimajohtopylvään kohdalla. Kaaritien pohjoispuolella olevat pientalot näkyvät kuvan 
vasemmassa reunassa. 

 

 
Kuva 2. Suunnittelualueen keskellä on valoisa istutettu koivikko, joka on yksi alueen maisemallisista kohokohdista. 
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3.1.2.2 Maisemarakenne 

Topografia: Alue sijoittuu Kymijoen rannalle melko tasaiselle alueelle. Maanpinnan korkeudet 
merenpinnasta vaihtelevat +57 ja +48 metrin välillä. Maanpinta on korkeimmillaan kaava-
alueen lounaisosassa Ellintien ja Helsingintien liittymässä. Maunukselanpuron lisäksi maasto 
laskee voimakkaasti korttelin 501 länsipuolella olevan ojan kohdalla. 

Maaperä, kallioperä ja rakennettavuus: Maaperäkartan mukaan koko suunnittelualueen 
maaperä on savea. Alueella on tehty jonkin verran maaperätutkimuksia, joiden mukaan 
savikerroksen paksuus vaihtelee sen eri osissa. Joissakin kohdissa maaperässä on myös 
liejua. Alueen rakennettavuus on siten kohtalainen tai huono. Alueen eteläosassa maaperän 
rakennettavuus paranee savikerroksen ohentuessa.  

Vesiolosuhteet ja pienilmasto: Suunnittelualue ei ole pohjavesialuetta, mutta tehtyjen 
tutkimusten mukaan pohjaveden pinta on suunnittelualueella vain muutaman metrin 
syvyydessä maanpinnasta. Alueen maaperän olleessa savea, kaikki hulevedet on jouduttu 
ohjaamaan suoraan viemäriverkostoon ja viereiseen Kymijokeen. Koska alue on nykyisin 
pääosin puistoa alueella syntyvät hulevedet ovat siten puhtaita, eikä matka purkuvesistöön 
eli Kymijokeen ole pitkä, ei hulevesien viivyttämistä ole katsottu tarpeelliseksi. Hulevesien 
viivyttäminen tarkoittaisi myös maan kaivamista, mikä ei ole suositeltavaa häiriöherkkä 
maaperä huomioiden. Alueella on joitakin avo-ojia. Kaaritien eteläreunassa on oja, joka 
purkaa Kymijokeen pumppaamon itäpuolisen ojan kautta. Lisäksi Kaaritien kaarteesta lähtee 
muutama oja Maunukselanpuroon. Ellintien pohjoispuolella on Maunukselanpuroon purkava 
oja sekä hedelmäpuutarhan eteläpuolella Helsingintien varteen purkava oja. Pienilmastoltaan 
alue on kylmää, johtuen sen savisesta maaperästä, avoimuudesta ja Kymijoen 
läheisyydestä. 

 
Kuva 3. Maunukselanpuron ylittävältä vanhalta sillalta avautuu Kymijokea pitkin hieno näkymä kohti Kuusankosken 
keskustaa. Voimajohtopylväät toimivat maisemassa maamerkkeinä Kuusaansillan ohella. 
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Kuva 3. Maunukselanpuron eteläpää, jossa puro leviää altaaksi ennen yhtymistään Kymijokeen. 

 

3.1.3 Luonnonympäristö 
3.1.3.1 Kasvillisuus ja arvokkaat luontokohteet 

Kaava-alueen kasvillisuus koostuu vuonna 2020 tehtyyn luontoselvitykseen liittyvien 
havaintojen perusteella pääosin luonnontilaisen Maunukselanpuron reunojen ja Kymijoen 
rannan luonnonkasveista, peltoalueilla kasvavasta heinästä ja pienistä metsiköistä. Alueelle 
on levinnyt myös puutarhakarkulaisia ja haitallisia vieraslajeja. Puuvartinen kasvillisuus on 
pääasiassa lehtipuustoa ja alueen länsiosassa kasvavia omenapuita, jotka on istutettu II 
maailmansodan jälkeen.  

Kaava-alue on hyvin voimakkaasti kulttuurivaikutteista ja haitalliset vieraslajit ovat vallanneet 
puronvarsimetsät, joten arvokkaaksi elinympäristöksi voidaan luokitella vain 
Maunukselanpuron vedenjuoksu-uoma. Se on luontoarvoiltaan heikentyneenäkin 
todennäköisesti vesilain suojelema ja sen kaivamiseen vaaditaan AVI:n lupa. 

Peltoalueiden kasvillisuus on pääosin viljelyperäistä ja valtalajina kaikilla pelloilla on 
nurmipuntarpää. Pienellä länsiosan pellon ja Maunukselanpuron välissä olevalla niittyalueella 
kasvillisuus on lajistoltaan monipuolisempaa. Kaaritien kaarteen ja Maunukselanpuron 
välissä on vanha kirsikkatarhan alue. Siellä kasvaa edelleen hapankirsikoita sekä 
omenapuita ja herukoita. 

Kaaritien pientalojen tuntumassa on alue, johon alueen asukkaat ovat ilmeisesti läjittäneet 
puutarhajätetettä. Tällä alueella haitallisten vieraslajien ja puutarhakarkulaisten määrä on 
huomattava. Koko kaava-alueelta tavattiin jättiputkea, jättipalsamia, valkokarhunköynnöstä, 
komealupiinia, isosorsimoa ja etelänruttojuurta, jotka kaikki ovat luonnonkasveilta elintilaa 
vieviä haitallisia vieraslajeja.  

Pumppaamon eteläpuolella on istutettu hieskoivumetsikkö, jossa kaivaa myös kuusen ja 
tammen taimia, pihlajaa ja isotuomipihlajaa. Kaava-alueen itäosan rannassa kasvaa harmaa- 
ja tervaleppiä, tuomia, koivuja ja pajuja. Rannassa on myös kymmenen saarnen taimen 
ryhmä. 

Maunukselanpuron ja Ellintien välinen alue on lehtomaista. Poikkeuksena kaava-alueen 
muihin alueisiin, paikalla kasvaa myös eri-ikäisiä havupuita ja suurikokoisia koivuja. 
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Alikasvustona on enimmäkseen nuorta lehtipuustoa sekä kieloa, mustakonnanmarjaa, 
metsäkortetta, metsäkastikkaa, ahomataraa ja valkovuokkoa. 

Purouoman laidoilla valtalajeina ovat korpikaislan ja erilaisten heinien lisäksi nokkonen, 
valkokarhunköynnös ja pelto-ohdake. Puulajien osalta voidaan mainita koivu, haavat ja 
poppeli sekä vaahtera ja harmaaleppä. Alavirtaan mennessä puro virtaa täysin järvikortteen 
täyttämässä uomassa. Puron reunoilla kasvaa runsaasti mesiangervoa ja alavirtaan 
mennessä lisääntyvissä määrin viiltosaraa ja paikoin myös keltakurjenmiekkaa. Kasvillisuus 
on rehevää sekä monipuolista, mutta myös seutukunnan rantamaille varsin tyypillistä. 
Lähellä Kymijokea kasvaa myös kelluslehtisiä kasveja. 
 
Luontoselvityksessä löydettiin alueelta muutamia harvinaisia tai muuten mielenkiintoisia 
kasvilajeja: piuru, pystykeihonlehti, metsänätkelmä, ojakurjenpolvi, saarni ja ojapalpakko. 
Kaava-alueelta ei löytynyt uhanlaisia, silmälläpidettäviä tai liitteen IV (a) hyönteislajeja. 
Merkittävin kartoituksessa tehty havainto koskee Suomen kansainvälistä vastuulajia, 
piurukuoriaista. Lisäksi vanhasta omenatarhasta löytyi harvinainen kalvaslude, joka oli 
edellisessä uhanalaisarvioinnissa arvioitu silmälläpidettäväksi, sekä melko harvinainen ja 
paikoittaisena esiintyvä ruskomarmorilude.  
 
Alueella ei tehty havaintoja IV-liitteen lajeista, mutta puron suulla on viitasammakolle (Rana 
arvalis) sopivia kutupaikkoja. Koska laji tarvitsee vesistön lisäksi myös rantametsiä, olisi lajin 
esiintyminen alueella syytä kartoittaa. Alueella saalistelee myös hyvin todennäköisesti 
lepakoita, erityisesti vesisiippoja, ja alueen vanhat rakennukset ovat hyvin todennäköisiä 
lepakoiden lisääntymis- ja levähdyspaikkoja. Jos rakennuksia puretaan, tulee ennen 
toimenpiteitä tehdä lepakkoselvitys. Muiden kuin edellä mainittujen IV-liitteen lajien 
esiintyminen alueella on epätodennäköistä. Alueella ei tehty luontoselvityksessä havaintoja 
uhanalaisista lajeista, mutta vanhassa ränsistyneessä omenatarhassa saattaa elää 
harvinaisia hyönteislajeja. Jos omenapuut aiotaan jossain vaiheessa kaataa, on syytä tehdä 
hyönteisselvitys. 

 

3.1.4 Asuminen ja väestö 
Varsinaisella suunnittelualueella ei ole kuin yksi asuinrakennus, mutta sen etelä- ja 
pohjoispuolella on runsaasti pientaloja. Pappilanpellon ja Maunukselan (Aronpellon) alueella 
asuu lähes 600 asukasta, joista työikäisten eläkeläisten osuus on merkittävin. 

 
Kuva 4. Suunnittelualueen ympäristön väestön ikärakenne. 

 

3.1.5 Yhdyskuntarakenne 
Suunnittelualue sijoittuu kahden Kuusankosken kaupunkikeskustan länsiosaan sijoittuvan 
asuinalueen väliin. Alue on jäänyt rakentamisen ulkopuolelle maaperän rakennettavuuden, 
vesiolosuhteiden, entisen voimalinjan ja maan omistussuhteiden vuoksi. Kaupalliset palvelut 
ovat lähellä ja alueelta on hyvät ajoneuvoliikenteen, joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen 
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yhteydet. Lähimmät joukkoliikenteen pysäkit sijaitsevat alueen luoteispuolella Helsingintien, 
Valtakadun ja Kiltatien risteyksessä. 

 
Kuva 5. Kuusankosken keskustan kaupunkirakenne. Suunnittelualue on rajattu sinisellä katkoviivalla. 

 

3.1.6 Rakennettu ympäristö 
3.1.6.1 Rakennuskanta ja rakennettu kulttuuriympäristö 

Suunnittelualueella on vain yksi rakennusryhmä, vuonna 1950 valmistunut asuinrakennus 
talousrakennuksineen alueen eteläosassa. Lisäksi Kouvolan Veden pumppaamo on sijoitettu 
punatiiliseen rakennukseen Maunukselanpuron pohjoispuolella. Suunnittelualueella ei ole 
erityisen arvokasta kulttuuriympäristöä. Alueella olevat pellot ovat olleet viljelyskäytössä 
pitkään, ja ne ovat viimeiset jäänteet alueen viljelyskäytöstä. 

 

 
Kuva 6. Näkymä Helsingintien kevyen liikenteen väylältä kohti koillista. Maunukselanpuroa reunustava rehevä 
kasvillisuus sulkee pellolta avautuvat näkymät ennen Pappilanpellon pientaloaluetta.   
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3.1.6.2 Muinaismuistot 
Kaavamuutosalueella ei ole tiedossa olevia muinaismuistolain (295/63) mukaisia kiinteitä 
muinaisjäännöksiä tai muuta arkeologista kulttuuriperintöä.  

 

3.1.7 Palvelut ja työpaikat 
Suunnittelualueella ei sijaitse kaupallisia palveluita eikä työpaikkoja. Lähimmät kaupalliset ja 
julkiset palvelut sijaitsevat Kuusankosken keskustassa ja alueen länsipuolella. 

 

3.1.8 Liikenne-, katu- ja torialueet 
Suunnittelualue on hyvin saavutettavissa olemassa olevia katuja ja kevyen liikenteen väyliä 
pitkin. Suunnittelualueeseen kuuluu osa Kaaritiestä, joka on tyypillinen tonttikatu. Kaaritielle 
on laadittu saneeraussuunnitelma vuonna 2020 ja se on määrä toteuttaa tulevina vuosina. 
Suunnittelualue rajautuu vilkasliikenteiseen pääkatuna toimivaan Helsingintiehen ja 
tonttikatuna toimivaan Ellintiehen. Ennen Keltin sillan rakentamista lounaan suunnasta 
valtatienä Kuusankoskelle ja Kouvolaan toimineen Helsingintien liikennemäärä oli vuonna 
2016 suoritetun laskennan mukaan 3 698 ajoneuvoa vuorokaudessa. Alueen läpäisevät 
kevyen liikenteen väylät ovat puutteelliset, sillä ne ovat tällä hetkellä pelkkiä tallattuja polkuja. 
Rantapuiston kehittämisen yhtenä tärkeimpänä tavoitteena on toteuttaa puistoraitti 
Kuusaansillalta aina Maunukselan puron yli Ellintielle. Myös reittiä pumppaamolta alueen 
luoteisosaan on tutkittu kaavahankkeen aikana. 

 

3.1.9 Tekninen huolto 
Alueella on jonkin verran olemassa olevia johto- ja putkilinjoja. Kaaritien etelälaidassa ja 
alueen läpi kulkee KSS Lämpö Oy:n kaukolämpöputki. Alueen läpi etelä-pohjoissuunnassa 
kulkee kaksi Kouvolan Veden vesijohtoa sekä muutamia hulevesiputkia, jotka purkavat 
Kymijokeen tai Maunukselanpuroon. Lisäksi alueella on runsaasti jätevesiputkia, jotka 
johtavat alueen keskellä olevaan pumppaamoon ja sieltä edelleen alueen ulkopuolelle. 
Alueella on myös jonkin verran sähköjohtoja, joiden päätepisteenä toimii pumppaamon 
pohjoispuolella oleva puistomuuntamo. Itä-länsisuuntainen sähköjohto on 20 kV ja muut 0,4 
kV johtoja. Alueen poikki kulkee Telia Oyj:n teleliikennekaapeli itä-länsisuunnassa sekä pistot 
pumppaamolle ja Ellintien varressa olevaan asuinrakennukseen. 

 
Kuva 7. Suunnittelualueella on jonkin verran kunnallisteknisiä johtoja, putkia ja kaapeleita. 
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3.1.10 Virkistysalueet ja viherverkko 
Suurin osa suunnittelualueesta on puistoa, peltoa tai metsää. Nämä viheralueet muodostavat 
merkittävän virkistysalueen yhdessä alueen itäpuolisen Rantapuiston osan kanssa. 
Viherverkko jatkuu etelään Kymijoen rantapenkereessä, mutta lännen suuntaan se katkeaa 
Helsingintiehen ja sen reunaan kaavoitettuihin teollisuus- ja palvelutontteihin. Itään päin 
viherverkko jatkuu Kymijoen rannassa aina Kymintehtaalle saakka. Alueen viheralueiden 
vahvuuksia ovat avoimet peltoalueet ja niiden luomat pitkät näkymät, Kymijoen ja 
Maunukselanpuron rannat, pumppaamon eteläpuolinen valoisa koivikko sekä alueen 
rauhallinen tunnelma.  

 

3.1.11 Maanomistus 
Kouvolan kaupunki omistaa pääosan Maunukselanpuron pohjoispuolesta. Pumppaamon 
alueen omistaa Kouvolan Vesi Oy. Puron eteläpuolella pääosa alueesta on yksityisessä 
omistuksessa. (kts. liite 4). 

 

3.1.12 Seveso-konsultointivyöhykkeet 
Kaava-alue sijaitsee Kemira Chemicals Oy:n Kuusankosken tehtaiden 2 km etäisyydelle 
ulottuvalla konsultointivyöhykkeellä (Seveso III direktiivi / Tukes 28.2.2018). Kaava-alueen 
itäreunan etäisyys tehtaasta on 1,6 km.  

 
3.1.13 Ympäristöterveys 

3.1.13.1 Melu 
Suunnittelualueen ohittavilta katualueilta kantautuvaa ympäristöhäiriötä on tutkinut Kouvolan 
kaupungin ohjauksessa WSP Finland Oy vuonna 2016. Tehdyn selvityksen mukaan melun 
päiväajan ohjearvot ylittyvät vain suunnittelualueen länsireunassa Helsingintien reuna-
alueella. Muu osa kaava-alueesta on hyvin hiljainen. Yöaikaan liikenne on sen verran 
vähäistä, että ohjearvot ylittyvät vain aivan Helsingintien reunassa. 

 

   
Kuva 8. Suunnittelualueen päivä- ja yöajan keskiäänitasot. Valtioneuvoston päätöksen (993/1992) mukaan asumiseen 
käytettävillä alueilla on ohjeena, että melutaso ei saa ylittää ulkona melun A-painotetun ekvivalenttitason (LAeq) 
päiväohjearvoa (klo 7-22) 55 dB eikä yöohjearvoa (klo 22-7) 50 dB.  
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3.2 Suunnittelutilanne 

3.2.1 Kymenlaakson maakuntakaava 2040 
Kaavassa koko suunnittelualue on merkitty keskustatoimintojen alueeksi (punainen / C), jota 
koskevat seuraavat määräykset: ”Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on 
kiinnitettävä huomiota alueen viihtyisyyteen, omaleimaisuuteen ja kaupunkikuvan 
tasapainoisuuteen. Alueen käytön suunnittelussa on huolehdittava kestävän liikkumisen 
toimintaedellytyksistä eri liikkumismuodot huomioiden. Erityistä huomiota tulee kiinnittää 
kaupunkikuvan kehittämiseen sekä rakennushistoriallisten ominaispiirteiden säilyttämiseen 
sekä keskustatoimintaa tukevaan palvelurakenteeseen. Yksityiskohtaisemmassa 
suunnittelussa on turvattava maakunnallisesti merkittävien kulttuurihistoriallisten arvojen 
säilyminen. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota 
hulevesien hallintaan ja hulevesitulvien ehkäisyyn.” 

Suunnittelualue on merkitty lisäksi kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta 
tärkeäksi alueeksi (Kymijoen kulttuurimaisema / sininen vaakaviivoitus / ma/e), jota koskee 
määräys: ”Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on otettava huomioon 
kulttuuriympäristön ominaispiirteiden vaaliminen ja turvattava merkittävien maisema- ja 
kulttuuriarvojen säilyminen. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on sovitettava yhteen 
maankäytön ja maisema- ja kulttuuriarvojen vaatimukset.” 

 

 
Kuva 9. Suunnittelualueen sijainti Kymenlaakson maakuntakaava 2040:ssa valkoisella. 

 

Alue kuuluu myös konsultointivyöhykkeeseen (Kuusankosken Seveso / harmaa 
pistekatkoviiva / sev). Konsultointivyöhykkeeseen liittyvät seuraavat määräykset: ”Vaarallisia 
kemikaaleja käyttävää tai varastoivaa laitosta ympäröivän konsultointivyöhykkeen 
yksityiskohtaiseen suunnitteluun on kiinnitettävä erityistä huomiota. Suunniteltaessa riskille 
alttiiden toimintojen kuten asuinalueiden, vilkkaiden liikenneväylien, yleisölle tarkoitettujen 
kokoontumistilojen ja sairaaloiden sijoittamista vyöhykkeen sisälle on kaavaa laadittaessa 
pyydettävä kunnan palo- ja pelastusviranomaisen sekä tarvittaessa Turvallisuus- ja 
kemikaaliviraston (Tukes) lausunto.” 

Kymijokeen on merkitty ylimaakunnallinen melontareitti (sininen pisteviiva / mel), jota 
koskevat seuraavat määräykset: ”Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on turvattava 
melontareittien toteuttamisedellytykset maakunnallisesti ja seudullisesti toimivana reitistönä. 
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Huomioon on otettava reitin aloitus ja lopetuspaikan, taukopaikkojen sekä välinevajojen 
yhteiskäyttömahdollisuus.” 

Suunnittelualueen länsireunaan on merkitty etelä-pohjoissuuntainen siirtoviemäri (harmaa 
viiva / jv), Jaala-Mäkikylä. Siirtoviemärin alueella on voimassa MRL 33 § mukainen 
rakentamisrajoitus. ”Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee edistää 
yhdyskuntarakenteen eheytymistä hajanaisesti ja vajaasti rakennetuilla alueilla sekä 
taajaman ydinalueen kehittämistä toiminnallisesti ja taajamakuvallisesti selkeästi 
hahmottuvaksi keskukseksi. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa rakentaminen ja muu 
maankäyttö on sopeutettava ympäristöönsä niin, että taajaman omaleimaisuus ja viihtyisyys 
vahvistuvat ja ympäristö-, luonto- ja kulttuuriperintöarvojen säilyminen turvataan. Taajama-
alueita laajennettaessa tulee turvata sekä olemassa olevien että uusien taajaman osien 
yhteydet taajamarakenteen ulkopuolisiin yhtenäisiin virkistysalueisiin. Taajama-alueilla tulee 
myös varmistaa niiden sisäisten vapaa-alueiden riittävyys sekä virkistysreitistöjen jatkuvuus. 
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on turvattava maakunnallisesti merkittävien 
kulttuurihistoriallisten arvojen säilyminen. Alueen käytön suunnittelussa on huolehdittava 
kestävän liikkumisen toimintaedellytyksistä eri liikkumismuodot huomioiden. Rakennettujen 
alueiden suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota hulevesien hallintaan ja 
hulevesitulvien ehkäisyyn.” 

Suunnittelualue sijoittuu maakuntakaavaan merkityn Seveso III-direktiivin mukaisen 
konsultointivyöhykkeen sisälle (harmaa pistekatkoviiva / sev). Merkintää koskevat seuraavat 
määräykset: ”Vaarallisia kemikaaleja käyttävää tai varastoivaa laitosta ympäröivän 
konsultointivyöhykkeen yksityiskohtaiseen suunnitteluun on kiinnitettävä erityistä huomiota. 
Suunniteltaessa riskille alttiiden toimintojen kuten asuinalueiden, vilkkaiden liikenneväylien, 
yleisölle tarkoitettujen kokoontumistilojen ja sairaaloiden sijoittamista vyöhykkeen sisälle on 
kaavaa laadittaessa pyydettävä kunnan palo- ja pelastusviranomaisen sekä tarvittaessa 
Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) lausunto.” 

 

3.2.2 Kouvolan keskeisen kaupunkialueen osayleiskaava 
Kouvolan keskeisen kaupunkialueen osayleiskaavassa (hyväksytty kaupunginvaltuustossa 
16.11.2015) suunnittelualue kuuluu ydinkeskustarajauksen sisälle (punainen pistekatkoviiva) 
sekä myös ranta-alueen osalta maakunnallisesti arvokas maisema / 
kulttuuriympäristökokonaisuus –alueeseen (vihreä vaakaviivoitus), jossa ”Alueiden käytön on 
sovelluttava alueiden historialliseen kehitykseen. Alueiden vanhan rakennuskannan 
säilymistä ja uudiskäyttöä tulee edistää. Mahdollisen täydennysrakentamisen ja muiden 
muutosten on sopeuduttava kulttuuriympäristön ja/tai maisemakokonaisuuden 
ominaisluonteeseen ja erityispiirteisiin. Alueella ei saa tehdä toimenpiteitä, jotka vähentävät 
kulttuurimaiseman, historian ja kaupunkikuvan kannalta merkittävän aluekokonaisuuden 
arvoa tai heikentävät maisemakokonaisuuksien eheyttä. Maaseutumaisilla alueilla 
rakentamista ei tule sijoittaa maisemakuvaa pirstovasti avoimille viljelyalueille, ellei se 
olennaisesti liity maa- ja metsätalouden toimintoihin. Avoimen peltomaiseman yhteyteen 
rakennettaessa asuinrakennusryhmän ympärille tulee muodostaa istutettu vyöhyke. 
Istutusten tulee tyylillisesti sopia perinteiseen maalaisympäristöön. Käytettävän lajiston tulee 
olla alueelle luontaista luonnonkasvillisuutta tai perinteisiä puutarhakasveja. Tonttien 
aitaamista maisemassa selvästi erottuvin aidoin ei suositella. Alueen rakentamista tai muuta 
maankäyttöä koskevista suunnitelmista tulee pyytää museoviranomaisen lausunto.” 

Kuusankosken ydinkeskustan kehittämisperiaatteita on tutkittu tarkemmin kaavakartalla 3/3 
Kuusankosken keskusta. Siinä keskustan osalta on määrätty: ”Keskusta-alueella tulee 
asemakaavoituksella edistää ja tutkia mahdollisuudet täydennysrakentamiseen mm. olevien 
rakennusten korottamisella sekä vajaakäyttöisten ja rakentamattomien tonttien 
täydennysrakentamisella. Uudisrakennusten sopeutumiseen olevaan rakennuskantaan tulee 
asemakaavoituksessa kiinnittää huomiota. Uudisrakennusten suositeltava enimmäiskorkeus 
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on 4-5 kerrosta. Asumisen laadun kehittämiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota 
palveluasumisen kehittämiseen, hissien rakentamisen ja uudisrakentamisen keinoin. 
Arvokkaat kulttuuriympäristöt, kaupunkikuvallisesti edustavat alueet ja 
rakennussuojelukohteet säilytetään, millä pyritään tukemaan Kuusankosken ydinkeskustan 
omaleimaisuuden ja myönteisten imagotekijöiden säilymistä. Kevyen liikenteen yhteyksien 
jatkosuunnittelussa ja toteutuksessa tulee kiinnittää huomiota kevyen liikenteen sujuvuuden 
ja liikenneturvallisuuden sekä katumiljöön viihtyisyyden parantamiseen.”  

Kaaritien eteläreuna on rajattu kaavakartassa 3/3 kokonaisuudessaan 
Täydennysrakentamisen ja kaupunkikuvallisen kehittämisen alueeksi (sininen 
pistekatkoviiva). ”Alueen asemakaavoituksessa ja muussa yksityiskohtaisemmassa 
suunnittelussa tulee erityisesti ottaa huomioon alueen kaupunkikuvalliseen kehittämiseen 
liittyvät tarpeet ja mahdollisuudet.” 

Suunnittelualueen ranta on osa osayleiskaavan Kaupunkikuvallisen kehittämisen 
puistomaista kohdealuetta (vihreä pistekatkoviiva). ”Alueen asemakaavoituksessa ja muussa 
yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee erityisesti ottaa huomioon alueen 
kaupunkikuvalliseen kehittämiseen ja alueen virkistyskäyttöön liittyvät tarpeet ja 
mahdollisuudet.” Rantapuiston osalta kaavassa todetaan: Maakunnallisesti arvokas 
maisema- /kulttuuriympäristökohde. ”Rantapuiston avoimuus ja kulttuurihistoriallinen arvo on 
säilytettävä. Rantapuistoa tulee kehittää korkeatasoisena virkistys- ja viheralueena. Avoin 
näkymä joelle tulee säilyttää. Rantapuiston alue tulee säilyttää julkisena puistona.” 

Kaavakarttaan on merkitty kehitettävä kevyen liikenteen yhteys (musta katkoviiva) 
Rantapuiston alueelle idästä länteen. 

 
Kuva 10. Ote keskeisen kaupunkialueen osayleiskaavasta (suunnittelualue rajattu valkoisella) 
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Kuva 11. Ote keskeisen kaupunkialueen osayleiskaavan kartasta 3/3 (suunnittelualue rajattu valkoisella) 

 

3.2.3 Kuusankosken yleiskaava 2020 
Kuusankosken kaupunginvaltuuston 21.5.2007 hyväksymässä Kuusankosken yleiskaavassa 
2020 (oikeusvaikutukseton osa) alueen etelä- ja pohjoisosa on merkitty Asuinrakennusten 
alueeksi (A). Kymijoen ranta ja Maunukselanpuron reuna-alue on merkitty virkistysalueeksi 
(V). Alueen itäosa on merkitty palvelujen ja hallinnon alueeksi (P). Pumppaamon alue on 
merkitty yhdyskuntateknisen huollon alueeksi (ET). Maunukselanpuron suun pohjoisrannalle 
on merkitty erityinen kohde, kuten venevalkama (LV).  Rantaan on merkitty ulkoilureitti, 
yhteystarve (punainen pisteviiva) ja Ulkoilureitti, yhteystarve (punainen pisteviiva), jota 
koskee määräys: ”Reitin suunnittelu edellyttää tarvittaessa MRL 90 § mukaista yleisen 
alueen toteuttamissuunnitelmaa tai ulkoilureittitoimitusta.” 

 

Kuva 12. Ote Kuusankosken yleiskaava 2020:sta.  

 



18 
 

3.2.4 Asemakaavat 

 
Kuva 13. Ote asemakaavojen hakemistokartasta. Suunnittelualue on merkitty karttaan sinisellä katkoviivalla. 

 

Suunnittelualue on kokonaisuudessa asemakaavoitettu. Alueen asemakaavat ovat melko 
vanhoja ja niissä käytetyt merkinnät eivät vastaa nykykäytäntöä tai tilannetta. Pumppaamolle 
varattu alue on nykyisessä asemakaavassa tarpeettoman suuri. 

Suunnittelualueen pohjois- ja itäosassa on voimassa 21.02.1961 hyväksytty asemakaava 
Ak13 Kuusankoski KSNK. Siinä Kaaritien ja Kymijoen välinen alue sekä suunnittelualueen 
luoteiskulma on merkitty luonnontilassa säilytettäväksi puistoalueeksi (PL). Pumppaamon 
alue on merkitty kaavassa kunnallisteknillisten rakennusten ja laitosten korttelialueeksi (YT), 
jolle on suurimmaksi sallituksi rakennusten korkeudeksi merkitty yksi (I). Kaaritien ja YT-
alueen välille on merkitty ohjeellinen ajoneuvoliikenteelle varatun katu- ja liikennealueen 
osan raja. Kaaritien eteläreunaan on merkitty voimansiirtoalue (VS). Kaaritien ja Kymijoen 
välille on lisäksi merkitty ohjeellinen putki- tai tunneliviemäri. 

Suunnittelualueen eteläosassa on voimassa 25.03.1971 hyväksytty asemakaava Ak124 
Keskuslaitos. Siinä Maunukselanpuron eteläpuoli on merkitty puistoalueeksi (P) ja kortteliksi 
501, jonka käyttötarkoitus on rivitalojen ja muiden kytkettyjen rakennusten korttelialue sekä 
kortteliksi 509, jonka käyttötarkoitus on omakotitalojen korttelialue. Korttelia 509 koskevat 
seuraavat määräykset: ”Tontille saadaan rakentaa enintään kaksi asuntoa. Taloustilat ja 
autosäilytyspaikat saa sijoittaa erillisiin rakennuksiin. Rakennukset on sijoitettava vähintään 4 
m:n päähän tontin rajoista. Suurin sallittu kerrosalamäärä 25 % tontin pinta-alasta, kuitenkin 
enintään 250 m².” Korttelin 501 rakennusoikeus on merkitty kaavaan tehokkuusluvulla 
e=0,35. Autopaikkojen osalta kaavassa määrätään seuraavaa: ”Autopaikkoja on asuin- ja 
liikekortteleissa järjestettävä tonteille tai asemakaavan määrätessä tonttien ulkopuolelle 
seuraavasti: AO- ja AR- tonteille yksi autopaikka yhteen-lasketun asuinhuoneistoalan 65 m2 
kohti. Tonteille on järjestettävä yhtenäistä, ajoneuvoliikenteeltä rauhoitettua piha-aluetta 
vähintään 20 m2 asuntoa kohti.” Kortteleiden 501 ja 509 suurin sallittu kerrosmäärä on kaksi 
(II). Kaaritien eteläpuolelle on merkitty voimansiirtoalue (VS). 

Suunnittelualueen keskellä on kapea osa 25.10.1983 hyväksyttyä asemakaavaa Ak177 
Sointulantie. Koko suunnittelualueella oleva osa kaavaa on merkitty lähivirkistysalueeksi 
(VL). 
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Suunnittelualueen luoteisosassa on voimassa 30.05.1974 hyväksytty asemakaava Ak133 
Kiltakuja, radanvarsi, teollisuusalueet. Siinä suunnittelualueella oleva alue on merkitty 
puistoalueeksi (P). 

 

 
Kuva 14. Ote ajantasa-asemakaavasta (suunnittelualue rajattu sinisellä katkoviivalla) 

 

3.2.5 Rakennusjärjestys 
Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Kouvolan kaupungin rakennusjärjestyksen 30.8.2010. 

 

3.2.6 Pohjakartta 
Pohjakartta on MRL 54 a §:n mukainen ja sitä on tarkennettu elokuussa 2015 ja lokakuussa 
2017. 

 

4 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SUUNNITTELUN VAIHEET 
 

4.1 Suunnittelun tarve 

Tarve kaavamuutokselle on syntynyt tavoitteesta kehittää puistoaluetta ja tiivistää 
kaupunkirakennetta. Rantapuiston kehittämisestä on järjestetty maisema-
arkkitehtuurikilpailu, jonka voittaneen ehdotuksen pohjalta alueelle on laadittu 
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yleissuunnitelma, yleisen alueen suunnitelmat sekä rakennussuunnitelmat. Suunnitelmissa 
kaavamuutosalue on esitetty jätettäväksi pääosin luonnontilaiseksi, mutta sen alueelle on 
ehdotettu sijoitettavaksi myös toimintoja ja rakenteita, jotka on hyvä merkitä myös 
asemakaavaan. Kaaritien eteläpuolinen alue on aikoinaan jätetty kaavoittamatta asumiselle 
voimajohtolinjan vuoksi, mutta nyt sen hyödyntämiselle asumiseen ei ole enää estettä. 
Alueen rakentaminen tiivistäisi kaupunkirakennetta ja samalla jo rakennettu 
kunnallistekniikka saataisiin hyödynnettyä mahdollisimman hyvin. 

 

4.2 Suunnittelun käynnistys ja sitä koskevat päätökset 

Asemakaavan muutos on tullut vireille Kouvolan kaupungin aloitteesta vuonna 2020. Siihen 
ei liity kaavoituksen käynnistämis- tai maankäyttösopimusta. Kaavamuutos on esitetty 
vuosien 2019 ja 2020 kaavoituskatsauksissa. 

 

4.3 Maankäyttösopimus 

Kaavamuutokseen ei liity maankäyttösopimusta, koska yksityisten omistamilla alueilla ei 
lisätä kortteleiden rakennusoikeuden määrää tai käyttötarkoitusta niin, että se vaikuttaisi 
maan arvoon.  

 

4.4 Osallistuminen ja yhteistyö 

4.4.1 Osalliset 
Kaavamuutoksessa osallisia ovat suunnittelualueen ja lähialueiden kiinteistöjen omistajat ja 
haltijat, asukkaat sekä alueella työskentelevät: 

• Suunnittelualueen ja lähialueiden kiinteistöjen omistajat ja haltijat 
• Kaakkois-Suomen ELY-keskus 
• Kymenlaakson liitto 
• Kymenlaakson museo 
• Kymenlaakson Pelastuslaitos 
• Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)  
• KSS Verkko Oy ja KSS Lämpö Oy 
• Kouvolan Vesi Oy 
• Kouvolan kaupungin Asuminen ja ympäristö toimiala 
• Telia Oyj 
• Elisa Oyj 
• Kuusankoski Seura ry 
• Kuusankoski-Jaala -aluetoimikunta 
• Suomen luonnonsuojeluliiton Kymenlaakson piiri ry 
• Pohjois-Kymen Luonto ry 
• Muut osalliset, kuten alueen yrittäjät ja asukkaat 

 
 

4.4.2 Vireilletulo 
Asemakaavan muutoksen vireille tulosta oli ilmoitus kaupungin virallisessa ilmoituslehdessä 
Kouvolan Sanomissa 20.5.2020 sekä kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla. 
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4.4.3 Osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyt 
Osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelystä sekä kaavoituksen vaiheista on kerrottu 
osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa, joka on asemakaavan liitteenä 2. Osallistumis- ja 
arviointisuunnitelmaa on täydennetty suunnitteluprosessin kuluessa. 

Koska kaavamuutoksen vireilletulo- eikä valmisteluvaiheessa ole asukkaiden osalta 
esiintynyt merkittävää kiinnostusta kaavamuutosta kohtaan, ei asukastilaisuuden 
järjestämistä ole pidetty välttämättömänä. Kaavaprosessin aikana yksi asukas on ottanut 
yhteyttä kaavoittajaan ja tiedustellut Kaaritien eteläpuolelle suunniteltujen uusien tonttien 
luovutusajankohtaa. 

 

4.4.4 Viranomaisyhteistyö 
Kaavaprosessin alussa järjestettiin kaupungin sisäinen aloituskokous 22.4.2020, jossa olivat 
edustettuina kaupunkisuunnittelun lisäksi yhdyskuntatekniikan suunnittelu, maaomaisuuden 
hallinta, rakennusvalvonta, ympäristöpalvelut ja Kouvolan Vesi. Kokouksessa keskusteltiin 
muun muassa maanalaisten johtojen huomioimisesta kaavaratkaisussa, 
jätevesipumppaamon korttelialueen pienentämisestä, uudesta siltayhteydestä 
Maunukselanpuron yli, Maunukselanpuron mahdollisista luontoarvoista ja kiinteistöjen 
rajoista. Kokouksessa päätettiin tilata luontoselvitys Maunukselanpuron alueesta. 

MRL 66§:n ja MRA 18§:n mukaista vireilletulovaiheen viranomaisneuvottelua ei ole katsottu 
tarpeelliseksi järjestää, koska kaavamuutos ei koske vaikutuksiltaan valtakunnallisia tai 
merkittäviä maakunnallisia asioita, eikä se ole valtion viranomaisen toteuttamisvelvollisuuden 
kannalta tärkeä. 

 

4.4.5 Valmisteluvaiheen kuuleminen, kaavaluonnos 
Kaavamuutoksen valmisteluvaiheen kuuleminen järjestettiin 14.10.-16.11.2020, jolloin 
kaavaluonnos ja siihen liittyvä kaavaselostus sekä muut liitteet ovat nähtävillä sekä kaavan 
internetsivuilla että kaupungintalon info-pisteessä.  Kaavaluonnoksen nähtävilläolosta 
tiedotettiin kuulutuksella Kouvolan Sanomissa ja Kouvolan kaupungin verkkosivuilla 
14.10.2020. Kaavaluonnoksesta pyydettiin palautetta alueen osallisilta ja tarvittavilta 
viranomaisilta. Palautetta saatiin neljältä viranomaiselta ja yhdeltä asukkaalta. Palautteet ja 
niiden vaikutus kaavaratkaisuun on esitelty kohdassa 4.5.1.2. 

Asemakaavamuutoksesta julkaistiin artikkeli Kouvolan Sanomissa 16.10.2020 ja sitä 
käsiteltiin myös tammikuussa 2021 julkaistussa Kouvolan kaupungin tiedostuslehdessä. 

 

4.4.6 Asemakaavamuutoksen julkinen nähtävilläolo, kaavaehdotus 
Täydennetään kaavaehdotuksen nähtävilläolon jälkeen. 
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4.5 Kaavaratkaisun perusteet 

4.5.1 Mielipiteet ja niiden huomioiminen (kannanotot ja lausunnot sekä vaikutukset 
kaavaratkaisuun) 

4.5.1.1 Asemakaavamuutoksen vireilletulo, osallistumis- ja arviointisuunnitelman 
nähtävillä-olo 

Kaaritien asemakaavan muutos kuulutettiin vireille 20.5.2020 ja osallistumis- ja 
arviointisuunnitelma oli nähtävillä 20.5.-22.6.2020. Osalliset antoivat Kaavan osallistumis- ja 
arviointisuunnitelmasta jonkin verran palautetta.  

Kaakkois-Suomen ELY-keskus ilmoitti lausunnossaan, että osallistumis- ja 
arviointisuunnitelmaa tarkennettaisiin seuraavasti: Valtuuston päätöksestä on mahdollista 
valittaa Itä-Suomen hallinto-oikeuteen valitusaikana (30 vrk päätöksestä) ja edelleen 
korkeimpaan hallinto-oikeuteen (KHO), jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. 
Lisäksi ELY-keskus lausui, että Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma on asiallisesti 
laadittu ja kaavan tarkoitus ja merkitys huomioiden riittävä. (MRL 63 §).  

Kymenlaakson museo ilmoitti lausunnossaan, että kaavahankkeen rakennetun 
kulttuuriympäristön selvitykset ovat riittäviä. Kymenlaakson museolla ei ole huomautettavaa 
Kaaritien asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. Kaava-alueelta tai 
sen välittömästä läheisyydestä ei tunneta muinaismuistolain (295/1963) rauhoittamia 
kiinteistä muinaisjäännöksiä tai muuta arkeologista kulttuuriperintöä. Arkeologisen 
kulttuuriperinnön osalta ei tarvita lisäselvityksiä. 

Kymenlaakson pelastuslaitos ilmoitti lausunnossaan, että Seveso II -direktiivin mukaisen 
laitoksen konsultointivyöhykkeen osalta tulee kaavamuutoksesta pyytää lausuntoa Tukesilta. 
Seveso II -direktiivin mukainen laitos tulee ottaa huomioon täydennysrakentamisessa; kuten 
ilmanvaihtojärjestelyt ja pelastusviranomaisen lausunnot rakennuslupiin. Lisäksi 
suunnittelualueella on otettava huomioon pelastustoiminnan edellytykset, kuten 
täydennysrakentamisen pelastustiejärjestelyt ja sammutusvesi. Sammutusvesi tulee järjestää 
alueelle voimassa olevan sammutusvesisuunnitelman mukaisesti. 

Kymenlaakson liitto ilmoitti lausunnossaan, että Kymenlaakson maakuntavaltuusto on 
hyväksynyt Kymenlaakson maakuntakaavan 2040 kokouksessaan 15.6.2020. Hyväksytty 
maakuntakaava tulee huomioida asemakaavan muutoksen jatkovalmistelussa. 
Kymenlaakson liitolla ei ole muuta huomautettavaa asemakaavan muutoksen osallistumis- ja 
arviointisuunnitelmasta. 

KSS Verkko Oy ilmoitti lausunnossaan, että KSS Verkko Oy:llä on puistomuuntamo 
Kouvolan Veden pumppaamon läheisyydessä. Puistomuuntamo tulee huomioida kaavan 
päivityksessä. Puistomuuntamo voi sijaita viheralueella tai pumppaamon alueella. 
Puistomuuntamo sijaitsee naapuri kiinteistön puolella, kuin missä pumppaamo sijaitsee. KSS 
Verkko Oy:llä sijaitsee 20 kV maakaapeli yhteys, joka osittain on samalla sijainnilla 
rantaraitin kanssa. Kaapeliyhteyden tulee pystyä olemaan asennetulla sijainnilla jatkossakin. 
KSS Verkko Oy:llä ei ole muuta huomautettavaa. 

Suomen luonnonsuojeluliiton Kymenlaakson piiri ry ilmoitti lausunnossaan, että Kaaritien 
eteläpuoli on vanhaa peltoa. Rauhalantien itäpuolelle voisi ehkä osoittaa muutaman 
rakennuspaikan, mutta Kymijoen rantaan tulee jättää riittävän leveä rakentamaton alue. Tällä 
alueella voi kulkea vapaasti, eikä tarvitse ajatella kulkevansa jonkun takapihalla. Tervaojaan/ 
Maunukselanpuroon ja sen lähialueisiin ei tule kajota, mutta ojan ylittävän sillan voisi 
kunnostaa palvelemaan paremmin kevyttä liikennettä. 
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Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes), KSS Energia Oy, KSS Lämpö Oy, Kouvolan Vesi 
Oy, Telia Oyj, Elisa Oyj ja Kuusankoski Seura ry eivät jättäneet palautetta kaavan 
osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. 

ELY-keskuksen lausunnossa oleva lisäysehdotus on huomioitu ja OAS:a on täydennetty sen 
mukaisesti vireilletulovaiheen jälkeen. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on merkitty 
kaavahankkeen yhdeksi osalliseksi jo vireilletulovaiheessa ja siltä on pyydetty lausunto 
OAS:ta. Maakuntakaava 2040 on huomioitu kaavaluonnoksessa. KSS Verkon 
puistomuuntamon sijainti on huomioitu kaavaluonnoksessa. 

 

4.5.1.2 Asemakaavan valmisteluvaiheen kuuleminen 
Kaaritien asemakaavamuutoksen valmisteluvaiheen kuuleminen järjestettiin 14.10.-
16.11.2020. Kaavaluonnoksen nähtävilläolon aikana saatiin palautetta yhteensä viideltä eri 
taholta. Palautteet ja niiden vaikutukset kaavaratkaisuun on esitetty alla: 

Kaakkois-Suomen ELY-keskus ilmoitti lausunnossaan, että Kaavamuutos luo edellytykset 
hyvälle elinympäristölle. Kaavaluonnoksessa muutosalue jää pääosin luonnontilaiseksi, 
mutta sen alueelle sijoitetaan myös toimintoja ja rakenteita, jotka on asiallista merkitä 
asemakaavaan. Kaaritien eteläpuolinen alue on aikoinaan jätetty kaavoittamatta asumiselle 
voimajohtolinjan vuoksi, mutta nyt sen hyödyntämiselle asumiseen ei ole enää estettä. 
KASELY tukee kaavan tavoitteiden mukaista maankäyttöä. 

Voimajohtopylvään osalta KASELY katsoo edellä todettu huomioiden, että perusteet pylvään 
asemakaavalliselle suojelulle ovat olemassa. KASELY esittää kaupungille asemakaavan 
muuttamista tämän valmisteluvaiheen jälkeen. Pylvään suojelu tulee näkyä 
kaavaselostuksen lisäksi asemakaavakartalla ja -merkinnöissä. Lisäksi KASELY katsoo, että 
pylvään asemakaavallinen suojelu maanomistajalle, Kouvolan kaupungille, ei ole kohtuutonta 
(MRL 57 § 2 mom). 
 

Lausunnon vaikutus kaavaratkaisuun: Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen lausunto 
merkitään tiedoksi. Valmisteluvaiheen kuulemisen jälkeen kaavan rajausta on 
muutettu siten, että kaava-alueen itäosa voimajohtopylväineen on siirretty vireillä 
olevaan Pallokentän (kaava nro 21/023) kaavamuutoksen alueeseen.  Näin ollen 
voimajohtopylvään suojeluasia käsitellään osana kyseistä asemakaavamuutosta. 

 
Kymenlaakson liitto ilmoitti lausunnossaan, että sillä ei ole huomautettavaa asemakaavan 
muutoksen luonnoksesta. 

 
Lausunnon vaikutus kaavaratkaisuun: Kymenlaakson liiton lausunto merkitään 
tiedoksi. 

 
Turvallisuus ja kemikaalivirasto (Tukes) ilmoitti lausunnossaan, että sillä ei ole 
huomauttamista kaavamuutokseen. 
 

Lausunnon vaikutus kaavaratkaisuun: Tukesin lausunto merkitään tiedoksi. 
 
Kymenlaakson museo ilmoitti lausunnossaan, että jäljellä olevat voimajohtopylväät ovat 
kaupunkikuvan kannalta erityisen keskeisessä asemassa ja muodostavat yhdessä selkeästi 
hahmotettavan kokonaisuuden, joka kertoo paikalla kulkeneesta voimalinjasta. 
Kymenlaakson museo esittää kaikkien jäljellä olevien suojelemattomien pylväiden suojelua 
asemakaavalla. Maankäyttö-ja rakennuslaki edellyttää rakennetun kulttuuriympäristön 
vaalimista (MRL 118 §ja 139 §), eikä kohteen huono kunto ole este kohteen suojelemiselle. 
Kaava-aineistossa ei ole selvitystä voimajohtopylvään kunnosta. Ilman kuntoselvitystä sekä 
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käsitystä mahdollisista korjausmenetelmistä on mahdotonta arvioida sitä miten pylvään 
kunnostaminen vaikuttaisi sen suojelullisiin arvoihin. Museo muistuttaa lisäksi, että 
maankäyttö ja rakennuslain 166 § edellyttää, että rakennus (sovellettavissa tässä 
tapauksessa myös pylväisiin) on pidettävä sellaisessa kunnossa, että se jatkuvasti täyttää 
terveellisyyden, turvallisuuden ja käyttökelpoisuuden vaatimukset eikä aiheuta 
ympäristöhaittaa tai rumenna ympäristoa. Kymenlaakson museo katsoo, että kaava-alueella 
sijaitseva voimajohtopylväs tulee suojella asemakaavakartalla. 
 
Museo on antanut lausunnon (KyM140/ 22. 6. 2020) kaavan osallistumis- ja 
arviointisuunnitelmasta, jossa sillä ei ollut huomautettavaa arkeologiseen kulttuuriperintöön 
liittyen. Museolla ei ole lisättävää lausuntoon. 
 

Lausunnon vaikutus kaavaratkaisuun: Kymenlaakson museon lausunto merkitään 
tiedoksi. Valmisteluvaiheen kuulemisen jälkeen kaavan rajausta on muutettu siten, 
että kaava-alueen itäosa voimajohtopylväineen on siirretty vireillä olevaan 
Pallokentän (kaava nro 21/023) kaavamuutoksen alueeseen.  Näin ollen 
voimajohtopylvään suojeluasia käsitellään osana kyseistä asemakaavamuutosta. 

 
Asukas 1 esitti mielipiteessään, että on hienoa, että Kymijoen aluetta hyödynnetään 
aikaisempaa paremmin ja sinne rakennetaan ulkoilureittejä ja puistoa. Asukas 1 toivoo 
palautteessaan, että osa pientalotonteista kaavoitettaisiin ulottumaan vesirajaan. Jos 
rantatonttien kaavoittaminen Kaaritien alueella ei ole mahdollista, niin sopiva paikka voisi olla 
esimerkiksi Tähteessä oleva Saunakuja. Todennäköisesti rantatontit houkuttelevat ihmisiä eri 
tavalla, joten asukkaan mukaan olisi hyvä tarkastella Kouvolan alueen mahdollisia 
rantatonttipaikkoja, jotka ovat lähellä palveluja. 
 

Lausunnon vaikutus kaavaratkaisuun: Asukkaan 1 mielipide merkitään tiedoksi. 
Viher- ja virkistysverkon jatkuvuuden turvaamiseksi ja Rantapuiston maaperän 
rakennettavuuden vuoksi Kaaritien asemakaavamuutoksessa ei ole mahdollista 
osoittaa asumista Kymijoen rantaan.  
 
Valtakunnallisella tasolla on yleinen pyrkimys säästää tiivistiasuttujen taajamien 
rannat yleiseen käyttöön, jolloin mahdollisimman monella asukkaalla on mahdollisuus 
nauttia alueen vesistöistä. Omarantaisia tontteja voidaan kaavoittaa taajamien 
laidoille, sellaisiin paikkoihin, joihin se on asiaan liittyvät seikat (rannan jyrkkyys, 
maanomistus, yhdyskuntatekniikka yms.) huomioiden mahdollista. 

 
 

4.5.1.1 Muutokset alueen kaavaan valmisteluvaiheen kuulemisen jälkeen 
Valmisteluvaiheen jälkeen kaavan rajausta muutettiin itäosan osalta ja tehtiin useita pieniä 
muutoksia kaavamerkintöihin. Kaava-alueen itäosa siirrettiin vireillä olevan asemakaavan 
muutoksen 21/023 Pallokenttä alueeseen, jolloin kolme neljästä jäljellä olevasta 
voimajohtopylväästä sijaitsevat yhden kaavamuutosalueen sisällä ja niiden suojeluasia 
voidaan asemakaavatasolla osalta käsitellä kerralla. 

Kaavaluonnoksessa olleita alueiden nimeämisiä tarkennettiin. Maunukselanpuron nimi 
lisättiin kaavakarttaan ja alueen länsiosan viheralueet nimettiin Maunukselanpuronpuistoksi, 
yhdenmukaisesti kaava-alueen luoteisosan pohjoispuolella olevan virkistysalueen kanssa.  

Kaava-alueen länsireunaan lisättiin ajoliittymäkielto ja länsiosan virkistysalueiden 
käyttötarkoitus muutettiin puistoista (VP) lähivirkistysalueiksi (VL). Länsiosan ohjeelliset 
kevyen liikenteen yhteyksien merkinnät muutettiin yhdenmukaisiksi itäosan merkintöjen 
kanssa. Korttelin 621 kohdalla kevyen liikenteen yhteyden merkintää siirrettiin hieman 
lähemmäs korttelia. Kortteliin 13 lisättiin rakennusalueen raja kahden metrin etäisyydelle 
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korttelirajasta ja korttelista 620 poistettiin rakennuksen sijoittumista suhteessa rakennusalaan 
ohjaava nuolimerkintä. 

Maunukselanpuroa koskevan s-1 merkinnän rajauksen laajuutta muutettiin niin, että se pitää 
sisällään myös puron rantametsät. Vesiensuojelualue katsottiin tarpeelliseksi ulottaa 
aikaisempaa laajemmalle, jotta ranta-alueilla olevien eliölajien elinympäristöt olisivat 
paremmin turvattu. 

Lisäksi kaavamääräyksiä lisättiin ja tarkennettiin tarvittavilta osin. 

 

4.5.1.2 Tekninen lautakunta 9.2.2021 
Asemakaavamuutoksen ehdotus käsitellään Teknisessä lautakunnassa. Lautakunnan 
hyväksyessä ehdotuksen, se asetetaan julkisesti nähtäville vähintään 30 päivän ajaksi.  

4.5.1.3 Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo 
Täydennetään kaavaehdotuksen nähtävilläolon jälkeen. 

4.5.1.4 Julkisen nähtävillä olon jälkeen kaavaan tehdyt muutokset 
Täydennetään kaavaehdotuksen nähtävilläolon jälkeen. 

 

5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 
 

5.1 Kaavan rakenne 

 
Kuva 18. Ote kaavamuutoksen luonnoksesta 
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Asemakaava pitää sisällään Kuusankosken Rantapuisto nimisen puiston (VP), 
Maunukselanpuronpuisto nimisen lähivirkistysalueen (VL), korttelit 13, 501, 509, 620, 621, 
sekä Kymijoen ja Maunukselanpuron vesialueet (W) ja katualueita. Puisto- ja 
lähivirkistysaluealueet kattavat suurimman osan kaava-alueesta. Asuinkorttelit sijoittuvat sen 
reunoilla olevien katujen varsille. Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja 
laitosten alue (kortteli 13) sijaitsee keskellä kaava-aluetta. 
 

5.1.1 Mitoitus 
Kortteleiden ja tonttien rakennusoikeus on merkitty rakennusaloittain ja ilmoitettu 
kerrosalaneliömetreinä ja tehokkuuslukuna. Kaavaan merkitty rakennusoikeus perustuu 
nykyiseen asemakaavaan ja korttelien 620 ja 621 ideasuunnitelmaan sekä sen jatkoksi 
tehtyyn tarkasteluun. Korttelissa 501 rakennusoikeus on esitetty tehokkuusluvulla e=0,35. 
Korttelissa 509 oleville kahdelle tontille on molemmille merkitty rakennusoikeudeksi 250 m-
k². Korttelissa 620 on kuusi tonttia, joista neljään on merkitty rakennusoikeudeksi 250 k-m² ja 
kahteen 200 k-m². Kortteliin 13 on rakennusoikeudeksi merkitty 80.  

Suurimmaksi sallituksi kerrosmääräksi on kaikissa muissa kaava-alueen kortteleissa, paitsi 
korttelissa 13 merkitty, kaksi (II). Korttelissa 13 suurin sallittu kerrosmäärä on yksi (I). 

 

5.1.2 Palvelut 
Kaavassa ei ole merkintöjä tai määräyksiä koskien palveluita. Alue on suunniteltu puhtaasti 
virkistykseen ja asumiseen ja sen lähellä toimii kaksi palvelukeskittymää, Kuusankosken 
keskusta ja Helsingintien-Valtakadun risteysalue.  Puisto-, lähivirkistys- ja vesialueet toimivat 
monipuolisina ekosysteemipalveluiden tuottajina. 

 

5.1.3 Aluevaraukset 
5.1.3.1 Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue (AR) 

Kortteli 501 on merkitty rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialueiksi 
(AR) nykyisen asemakaavan mukaisesti.  Korttelialueelle on merkitty rakennusala, joka 
noudattelee pääosin nykyistä kaavaratkaisua, mutta jota on tuotu hieman kauemmas 
Maunukselanpurosta. Rakennusalalle on merkitty rakennusoikeus tehokkuusluvulla ja suurin 
sallittu kerrosmäärä.  

5.1.3.2 Erillispientalojen korttelialue (AO) 
Korttelit 509 ja 620 on merkitty erillispientalojen korttelialueiksi (AO). Kortteleihin on merkitty 
rakennusalat, rakennusoikeus ja suurin sallittu kerrosmäärä. Korttelin 620 rakennusalojen 
muodolla on pyritty ohjaamaan asuinrakennusten asemointia vinosti Kaaritiehen nähden 
ainakin puiston puolella tontteja. Tonteille on merkitty myös asuinrakennuksen harjasuuntaa 
osoittava merkintä. 

5.1.3.3 Asuinpientalojen korttelialue (AP) 
Kortteli 620 on merkitty asuinpientalojen korttelialueeksi (AP). Käyttötarkoitus mahdollistaa 
niin erillispientalojen kuin rivitalon rakentamisen kortteliin. Kortteliin on merkitty rakennusala, 
rakennusoikeus ja suurin sallittu kerrosmäärä. Lisäksi korttelin lounaisosaan on merkitty 
johtoa varten varattu alueen osa. 

5.1.3.4 Puisto (VP) 
Noin kolmannes kaava-alueesta on merkitty puistoksi (VP), joka on nimetty Kuusankosken 
Rantapuistoksi. Puistoon on merkitty ohjeellinen jalankululle ja polkupyöräilylle varattu 



27 
 

alueen osa, ohjeellinen hulevesien käsittelyalue, ohjeellisia ajoyhteyksiä sekä 
pysäköintipaikkoja. Puiston avoimeen osaan on merkitty maisemallisesti arvokas alue (ma).  

5.1.3.5 Lähivirkistysalue (VL) 
Kaava-alueen länsiosa on pääosin lähivirkistysaluetta (VL), joka on nimetty 
Maunukselanpuronpuistoksi. Puistoon on merkitty ohjeellinen jalankululle ja polkupyöräilylle 
varattu alueen osa. 

5.1.3.6 Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alue (EV) 
Kaava-alueen keskellä on yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten 
alue (EV), joka käsittää korttelin 13. Kortteliin on merkitty rakennusala, rakennusoikeus ja 
suurin sallittu kerrosmäärä. 

5.1.3.7 Vesialue (W) 
Kaavaan on merkitty kaksi vesialuetta. Maunukselanpuroksi nimetty kaava-alueen halki 
kulkeva luonnontilainen vesiuoma sekä alueen eteläreunassa virtaava Kymijoki. 
Maunukselanpuron vesialuetta ja puron rantoja koskemaan on merkitty suojeltava alueen 
osa (s-1).  

5.1.3.8 Katualueet 
Asemakaava sisältää osan Kaaritien katualueesta. Katualuetta on kaavassa levennetty 
etelän suuntaan, jotta se täyttää tonttikaduille asetetut arvot leveydestä, ja jotta se voidaan 
saneerata suunnitelmien mukaisesti. 

 

Tähän asemakaavan muutokseen liittyy muita erityisiä määräyksiä: 

AUTOPAIKKAMÄÄRÄYKSET 

1 autopaikka / 70 k-m2 tai vähintään 1 autopaikka / asunto. 

 

HULEVEDET JA YHDYSKUNTATEKNINEN HUOLTO 

Rakennusluvan yhteydessä on laadittava kiinteistökohtainen hulevesisuunnitelma ja siitä 
tulee pyytää tarvittavat viranomaislausunnot. 

Kortteleissa 501, 509, 620 ja 621 rakennusalalle ja sen ulkopuolelle saa sijoittaa tontin ja 
korttelialueen yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevia johtoja, laitteita, rakennuksia ja muita 
rakennelmia. 

 

KIINTEISTÖJEN TURVALLISUUS 

Kaava-alue kuuluu Seveso III-direktiivin mukaisen vaarallisia kemikaaleja käsittelevän ja 
varastoivan laitoksen konsultaatiovyöhykkeeseen. Rakennusluvan yhteydessä tulee 
tarvittaessa esittää suunnitelma pelastustoimenpiteistä huomioiden alueen turvallisuusriskit. 

 

MELUSUOJAUS 

Rakentamisessa sekä rakennusten ja niiden pihatilojen sijoittelussa tulee huomioida 
ympäröiviltä kaduilta mahdollisesti tuleva liikennelähtöinen melu. 
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RAKENTAMISTAPA 

Rakennusten tulee olla harja- tai pulpettikattoisia. Tontin rakentamattomasta osasta saadaan 
päällystää liikenteelle ja pihamaan toiminnoille välttämätön osa. Muu osa tontista on 
varustettava istutuksin ja pidettävä hoidettuna. Tontit tulee rajata avointa puistoa vasten 
olevilla rajoilla joko yhtenäisellä pensasaidalla tai -istutuksilla. Rakennusluvan yhteydessä on 
esitettävä tonttia koskeva pihajärjestely- ja istutussuunnitelma, joka on toteutettava 
rakentamisen yhteydessä. 

 

VESIENSUOJELU 

Merkinnällä s-1 merkityllä alueella ei saa suorittaa sen luonnontilaa muuttavia toimenpiteitä 
pois lukien vesialueen ylittävien siltojen rakentaminen. Alueelle levinnyt haitallinen 
vieraslajisto tulee poistaa. 

 

MUUT ASEMAKAAVAMÄÄRÄYKSET 

Puistoalueelle saa sijoittaa puiston toimintaan, yhdyskuntateknisiin järjestelmiin, verkostoihin 
ja niiden huoltoon liittyviä johtoja, putkia, rakennelmia ja laitteita. Puisto- ja vesialueelle saa 
sijoittaa puiston toimintaa tukevaa matkailu-, liike- ja virkistysrakentamista, kuten kahvila- ja 
ravintolarakennuksia, uima- ja venelaitureita, -luiskia sekä niihin liittyviä rakenteita. 
Kuusankosken Rantapuistoon sijoittavien toimintojen, rakenteiden ja rakennelmien 
suunnittelussa on huomioitava Kymijoen vedenpinnan vaihtelut ja joen mahdollinen 
tulviminen. 

Kymijokeen sijoittuvalle vesialueelle sijoitettavat rakennukset ja rakennelmat tulee perustaa 
kelluviksi ja kiinnittää rantarakenteeseen. Kaikessa rakentamisessa on huomioitava alueen 
ominaispiirteet ja alueelle laadittu yleissuunnitelma. Maisemallisesti arvokas alue tulee 
säilyttää avoimena maisemapeltona / niittynä. 

Maunukselanpuron reuna-alueet tulee hoitaa luonnonmukaisen kaltaisina ja luonnon 
monimuotoisuutta edistäen. 

 

TONTTIJAKO 

Tämän asemakaavan alueella rakennuskortteliin on laadittava erillinen tonttijako. 

 

5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen 

Ympäristön korkeatasoinen laatu ja sopivuus olemassa olevaan ympäröivään kaupunkitilaan 
on pyritty varmistamaan rakennustapaa koskevilla määräyksillä:  

Puiston osalta kaavassa on määräys: ”Kaikessa rakentamisessa on huomioitava alueen 
ominaispiirteet ja alueelle laadittu yleissuunnitelma.” Määräyksellä on pyritty varmistamaan 
maisema-arkkitehtikilpailun voittajatyössä ja sen jälkeisessä puiston tarkemmassa 
suunnitteluprosessissa valitun laadun toteutuminen puiston rakentamisessa. Kaaritien 
eteläpuoliselle avoimelle pellolle on merkitty maisemallisesti arvokas alue (ma), joka tulee 
säilyttää avoimena maisemapeltona / niittynä. Merkinnällä on haluttu turvata maisemallisesti 
ja näkymien kannalta merkittävän alueen avoimuus ja alueen monimuotoisuus. 

Pientalorakentamisen osalta ympäristön laatu on pyritty varmistamaan merkitsemällä 
kaavaan kortteliin 620 yhtenäinen rakennuksen harjasuunta, mikä ohjaa rakennusten 
sijoittamista ja suuntaa yhtenäiseksi, vaikka rakennukset muodoltaan, väritykseltään tai 
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korkeudeltaan olisivatkin erilaisia. Lisäksi on määrätty, että rakennusten tulee olla harja- tai 
pulpettikattoisia. Piha-alueiden vehreyttä on edistetty seuraavilla määräyksillä: ”Tontin 
rakentamattomasta osasta saadaan päällystää liikenteelle ja pihamaan toiminnoille 
välttämätön osa. Muu osa tontista on varustettava istutuksin ja pidettävä hoidettuna. 
Rakennusluvan yhteydessä on esitettävä tonttia koskeva pihajärjestely- ja 
istutussuunnitelma, joka on toteutettava rakentamisen yhteydessä.” Pihojen laajentumista 
puistoalueelle on ehkäisty määräyksellä: ”Tontit tulee rajata avointa puistoa vasten olevilla 
rajoilla joko yhtenäisellä pensasaidalla tai -istutuksilla.” 

 

5.3 Kaavan vaikutukset 

5.3.1 Rakennettu ympäristö, kaupunkikuva ja kulttuuriperinnön vaaliminen 
Kaavan mahdollistama rakentaminen ei muuta merkittävästi alueen rakennettua ympäristöä 
tai kaupunkikuvaa. Uusien kortteleiden rakentamisen määrä ja laatu ovat sopusoinnussa 
alueen jo toteutuneeseen rakentamiseen. Kaavamääräyksiin merkityn kattomuodon ja 
korttelia 620 koskevien harjasuuntaa ohjaavien määräysten avulla edistetään rakennusten 
sopimista ympäristöönsä. Lähinnä maisemallisista syistä avoimena säilytettävä viljelysaukea 
rannassa turvaa myös peltoviljelyyn liittyvän kulttuuriympäristön säilymisen. 

 

5.3.2 Tekninen huolto 
Alueen tekninen huolto on varmistettu varaamalla nykyiselle jätevesipumppaamolle oma 
Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten korttelialue (ET) ja 
merkitsemällä korttelialueille johtoa varten varatut alueen osat. Lisäksi asuinkortteleita (AO, 
AR ja AP) koskee määräys: ”Rakennusalalle ja sen ulkopuolelle saa sijoittaa tontin ja 
korttelialueen yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevia, johtoja, laitteita, rakennuksia ja 
rakennelmia.” 

 

5.3.3 Yhdyskuntarakentamisen kustannukset 
Kaavaratkaisu ei itsessään lisää yhdyskuntarakentamisen kustannuksia. Uutta infraa ei 
tarvitse kaavan toteuttamiseksi rakentaa ja uusien tonttien myynnistä kaupunki saa tuloja. 
Rantapuiston rakentaminen tavoitteiden mukaiseksi laadukkaaksi virkistysalueeksi lisää 
kaupungin menoja, mutta ne todennäköisesti saadaan takaisin säästöinä sosiaali- ja 
terveyspalveluissa. 

 

5.3.4 Liikenne 
Liikenteen osalta kaavassa ei ole esitetty merkittäviä muutoksia nykytilanteeseen. 
Puistoalueelle merkityt ohjeelliset jalankululle ja polkupyöräilylle varatut alueen osat 
parantavat toteutuessaan alueen kevyen liikenteen ja virkistysyhteyksiä. 

 

5.3.5 Sosiaalinen ympäristö ja palvelut 
Rantapuiston kehittäminen alueen asukkaita palvelevaksi ”vihreäksi olohuoneeksi” luo 
laadukkaan alustan asukkaiden satunnaisille kohtaamisille ja kokoontumiselle. Liikkuminen 
luonnossa ja viheralueiden riittävä määrä asuinalueella lisää tutkitusti ihmisten terveyttä. 
Kaava-alueen länsiosa on merkitty yleiskaavasta poiketen lähivirkistysalueeksi, koska alueen 
läheisyydessä on jo nyt kattavat kaupalliset ja julkiset palvelut, joten niiden lisäämiseksi ei 
ole katsottu olevan tarvetta kaava-alueella. Jos myöhemmin tulee ilmi tarve kaupallisten 
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palvelujen sijoittamiselle Helsingintien ja Maunukselanpuron väliselle alueelle, voidaan asia 
ratkaista erillisellä hankkeen yhteydessä tehtävällä asemakaavan muutoksella. 

Kaavaratkaisun terveellisyys ja turvallisuus on varmistettu turvallisuutta lisäävillä 
määräyksillä: Kaava-alue kuuluu Seveso III-direktiivin mukaisen vaarallisia kemikaaleja 
käsittelevän ja varastoivan laitoksen konsultaatiovyöhykkeeseen. Rakennusluvan 
yhteydessä tulee tarvittaessa esittää suunnitelma pelastustoimenpiteistä huomioiden alueen 
turvallisuusriskit. 

 

5.3.6 Viheralueet ja luonnonympäristöt 
Kaavamuutos pienentää alueen viheralueiden määrää jonkin verran, mutta toisaalta 
mahdollistaa niiden kehittämisen ja laadun parantamisen. Maiseman kannalta 
kaavaratkaisulla ei ole merkittäviä vaikutuksia, koska kaavan salliman rakentamisen korkeus 
on nykyisen rakennuskannan kanssa yhtenevää ja massat pieniä. Kaava-alueen keskellä 
olevan avoimeen peltoalueeseen liittyvät merkinnät ja määräykset turvaavat avoimet 
näkymät jatkossakin. Maunukselanpuron länsipuolella olevien avoimien peltoalueiden osalta 
ei kaavassa ole määritelty niiden kehittämiselle reunaehtoja, koska maisemallisesti ne eivät 
ole yhtä merkittäviä. 

Luonnonympäristöön ei kaavaratkaisulla ole negatiivisia vaikutuksia. Maunukselanpuro on 
merkitty kaavaan suojelumerkinnällä (s-1) ja sen luonnontilaisen uoman muuttaminen on 
kielletty kaavamääräyksillä ja nykyisin alueella ongelmana olevan haitallisen vieraslajiston 
poistamisesta on erillinen kaavamääräys. Kaavassa on myös määräyksiä liittyen alueen 
kunnossapitoon, joiden tavoitteena on lisätä alueen monimuotoisuutta. Alueella tehtävillä 
hoitotoimenpiteillä on ensisijaisesti tarkoitus tukea alueen luontoarvoja ja mahdollistaa 
alueen virksityskäyttö. 

 

5.4 Ympäristön häiriötekijät 

Kaavalla ei ole vaikutusta alueella olevan liikennelähtöisen melun leviämiseen, sen 
lisääntymiseen tai vähenemiseen. 

 

5.5 Kaavamerkinnät ja -määräykset 

Kaavamerkinnät ja -määräykset ilmenevät kaavakartasta. Ne noudattavat 
ympäristöministeriön julkaisemia ohjeita ja ne täydentävät alueen lainvoimaisen 
oikeusvaikutteisen Kuusankosken kaupunki, ydinkeskustan osayleiskaava 2002-2015:n sekä 
Kouvolan keskeisen kaupunkialueen osayleiskaavan merkintöjä ja määräyksiä. Kaava on 
myös voimassa olevan Kymenlaakson maakuntakaava 2040:n maankäyttöratkaisujen 
mukainen. 

 

5.6 Nimistö 

Asemakaavan muutoksessa puistoalue on nimetty Kuusankosken Rantapuistoksi, kuten sen 
koillispuolella oleva puistoaluekin on nimetty. Samoin kaava-alueen lähivirkistysalue on 
nimetty Maunukselanpuronpuistoksi, kuten sen pohjoispuolella oleva puistoaluekin. 
Maunukselanpurolla ei ole aikaisemmin ollut asemakaavaan merkittyä nimeä, mutta nyt 
muissa kartoissa oleva nimi on merkitty myös kaavaan. Muuten alueen nykyinen nimistö 
säilyy ennallaan. 
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6 ASEMAKAAVAMUUTOKSEN TOTEUTUS JA AJOITUS 
 

Asemakaavamuutos valmistuu hyväksymismenettelyyn vuonna 2021. Osa puistoa 
koskevista yleisen alueen suunnitelmista ja kaavamuutoksessa uusina tulevien kortteleiden 
620 ja 621 koskevat rakennusluvat on mahdollista hyväksyä vasta asemakaavan 
lainvoimaiseksi tulemisen jälkeen.  

Puiston tarkempaa toteuttamista ohjaavat Rantapuiston yleisen alueen suunnitelmat sekä 
laaditut rakennussuunnitelmat. Rantapuiston yleisen alueen suunnitelmat hyväksyy tekninen 
lautakunta. Kortteleiden rakentamista ohjaa kaavan ohella kaupungin rakennusjärjestys. 
Rakennusluvista vastaa Kouvolan kaupungin rakennusvalvonta. 

 

 

Kouvolassa 21.1.2021 

 

 

 
Kaisa Niilo-Rämä     Anne Kangasniemi-Kuikka  
kaavoitusarkkitehti     kaupunginarkkitehti  
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